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 الحمد �                                             التونسيـــة  الجمهورية

  المنافســة  مجلس    

  - استشاري -         

  العامّـــة      الجلســــة
  

  .يف قطاع احملروقات عملّية تركيز إقتصادي :القطاع
 

  

  
  152573 الرّأي عدد

  المنافسة مجلس عن ادرصّ ال

  2015نوفمبر    26 بتاريخ
  
  

  املنافســة،جملس  إنّ 
  

 واملرّسم  2015أوت  17 يف جارة املؤرّخّطالع على مكتوب وزير التّ االبعد 

طلب رأي جملس املنافسة حول  واملتضّمن، 152573 بكتابة ا1لس حتت عدد

 وجمموعة  Shell Royal Duchشركة اقتصادي بني  تركيز عملية مشروع

BG سبتمرب  15املؤرخ يف  36من القانون عدد  11وذلك وفقا ملقتضيات الفصل

 .املتعّلق Nعادة تنظيم املنافسة واألسعار 2015

  
  

 2015سبتمرب  15 املؤرّخ يف 2015 لسنة 36 عددّطالع على القانون اال وبعد   

  .املنافسة واألسعارعادة تنظيم املتعّلق Nو
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املتعّلق بضبط  2006فيفري  3املؤرّخ يف  2006لسنة  370وعلى األمر عدد 

صوص الّرتتيبّية،    إجراءات وصيغ االستشارة الوجوبّية 1لس املنافسة حول مشاريع الّن
  

املتعّلق بضبط  2006فيفري  15املؤرّخ يف  2006لسنة  477عدد  األمر وعلى

  ،املنافسةوسري أعمال جملس  واملايلنظيم اإلداري التّ 
  

ا1لس _لطّريقة القانونّية جللسة يوم وبعد االّطالع على ما يفيد استدعاء أعضاء 

  .2015نوفمرب  26 اخلميس
  

وإىل  الكتايب اتقريره تالوةيف كوثر الشايب السّيد   ةاملقّرر  إىل االستماع وبعد

  ،حمّمد البحري القابسيمالحظات املقّرر العام السّيد 
  

  :يلي مابعد املداولة استقّر رأي اجللسة العاّمة $لس املنافسة على و 

    

I -حمتوى اإلستشارة:  

Nعالم وزير التجارة BG شركة و  Shell Royal Duchقامت كّل من شركة 

صادي يتمّثل يف اقتناء شركة  موعة Shell Royal Duch 1  مبشروع تركيز اقت

BG2015لسنة  36 عملّية طبقا ألحكام القانون عددهذه ال وطلبتا املوافقة على 

  .املنافسة واألسعارNعادة تنظيم عّلق تامل 2015سبتمرب  15املؤرّخ يف 

  :اليةلوpئق التّ وأظرف ملّف اإلستشارة الرّاهنة _
 
  .وثيقة إعالم وزير التجارة حول عملّية الرتكيز −

املربم بني الشركتني املعنيتني بعملّية الرتكيز  االتّفاقمن _للغة الفرنسّية نسخة  −



 

3 
 

 BG وهو يتعلق بعرض شراء أسهم جمموعة  2015أفريل  8بتاريخ (مبدينة تونس 

 .)Royal Duch Shell 1 من طرف

  .قائمة مسريي الشركتني املعنيتني بعملّية الرتكيز −

  .قائمة املسامهني _لشركتني املذكورتني أعاله −

 .بتونس ويف العامل شركتني املعنيتني بعملّية الرتكيز_لاملرتبطة  قائمة املؤّسسات −

 .املعنيتني بعملّية الرتكيزنسخة من القانون األساسي للشركتني  −

 Shell Royalبشركة  اخلاصةنسخة من القوائم املالّية وتقرير مراقب احلسا_ت  −

Duch 2014و  2013و 2012للسنوات.  

 للسنوات BGة بشركةاخلاصّ نسخة من القوائم املالّية وتقرير مراقب احلسا_ت  −

 .2014و  2013و 2012

II -اإلجراءات: 

أوت  25بتاريخ ) احملاماة فرشيو وشركائهشركة (األستاذ عمر فرشيو ّمتت مراسلة  −

 . قصد مّد� مبعطيات تكميلية 2015

ملد�  2015أكتوبر  1متت مراسلة وزارة الصناعة والطاقة واملناجم بتاريخ  −

 . مبعطيات حول السوق املرجعية وأطراف عملية الرتكيز

 :عملية التّركيز تقديم:الجزء األّول
أسهم لكافّة  Shell Royal Duchعملّية الرتكيز الرّاهنة يف إقتناء شركة  لتتمثّ 

  .بشكل جيعلها ماسكة لكامل رأس مال الّشركة اجلديدة  BGشركة 

اعتبارا وقد قّدمت شركة شال طلب الرتخيص يف عملّية الرتكيز لوزير الّتجارة 

 .املعامالتلتوّفر الشرط املتعّلق برقم 

إمجايل رقم املعامالت املنجز من طرف هذه املؤّسسات على Nعتبار أّن 

ضبطه الذي بلغ امل ىتخطّ ،و_لتايل يمليون دينار 1216.7 يقّدر بـالسوق الداخلية 

                                                 
1-Offre d’achat en numéraire et d’échange d’actions de Groupe BG PLC par Royal Dutch Shell PLC. 
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 20بقيمة واحملّدد  2005ديسمرب  12املؤرّخ يف  2005لسنة  3238األمر عدد 

  .مليون دينار تونسي

 86.94رقم معامالت بتونس يقّدربـ Shell Royal Duchشركة حيث حّققت (

 1129.76بـ يقّدر رقم معامالت بتونس BG شركة قتوحقّ  2014مليون دينار سنة 

  . )2014سنة مليون دينار 

  :عملّية الرتكيز أطراف-1

لكاّفة  Shell Royal Duchعملّية الرتكيز الرّاهنة يف إقتناء شركة  لتتمثّ 

  .جيعلها ماسكة لكامل رأس مال الّشركةبشكل   BGأسهم شركة 

  :التفويتالشركة املعنّية بعملّية  – 1.1

_لتفويت يف أسهمها لفائدة  BGشركة قيام اهنة يف تتمّثل عملّية الرتكيز الرّ 

   .لالتّفاق املنعقد بني الطرفني وفقا Shell Royal Duch شركة

املستهدفة من هذه العملّية، شركة بريطانية أحدثت سنة   BGشركةوتعترب 

وهلا نشاط يف .وهي مدرجة ببورصة لندن.،وهي مسّجلة Nنقلرتا وبالد الغال 1997

 :كائن بـ مقّرها االجتماعي. دولة ومن بينها تونس 20أكثر من 
100 Thames Valley Park Drive,Reading,Berkshire RG6  
IPT,Royaume-Uni 

  .3690065حتت عدد  2ة _لّسجل التجاري Nنقلرتا وبالد الغالومرمسّ 

 BG une capitalisation boursière جمموعة متلك 2015جوان  4وبتاريخ 

  .GBPمليار 38,16وايل حب

 .3من ا1موعة % 19 حوايل BGميتلك املسامهون يف شركة  إثر عملية الرتكيز

  BG4نشاط شركة  - 

                                                 
2-Pays de Galles  
3  - La combinaison aboutira au fait que les actionnaires de BG détiendront environ 19 % 
du groupe combiné 
4 -BG Group :dispose de deux principaux domains d’activités:les activités d’exploration et de 
production ainsi que les operation de liquefaction associés aux projets de GNL integers,et l’activité de 
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_ألساس يف  BGوفقا لقانو�ا األساسي وملضمون سجّلها التجاري تنشط جمموعة 

الغاز الطبيعي املسال ونشاط توزيع وتسويق  التنقيب وإنتاجقطاع : قطاعني رئيسيني

  .الغاز الطبيعي املسال

  :بتونس BGنشاط شركة 
 قتناء حقوق وإلتزاماتN 1989سنة  السوق التونسية BGشركة دخلت 

HOMT"هومت"األمريكّية شركة ال
وإمتيازي اإلستغالل " قرقنة الغربية"يف رخصة  5

األشغال Nستثمارات مجلية  وقد قامت _لعديد من ."قرمدة"و" قبيبة -احلاجب"

مليون  4100مليون دينار يف جمال اإلستكشاف و 320حبوايل  2014إىل موّىف 

" مسكار"ستغالل وتتمّتع حاليا Nمتيازي إ.دينار يف جمال تطوير احلقول

 ". أملكار"املتأتيني من الرخصة " صدربعل"و

  :_ألسواق التالية 2014خالل سنة  التونسية ونشطت _لسوق

رخصة أميلكار اليت متلكها ( إستكشاف للنفط اخلام والغاز الطبيعي - 

صفة مشرتكة مع BG جمموعة  :املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية ب

ETAP  و_لتايل مل تعد جمموعة  اومل يتم جتديده ت مّد�اإنتهBG  تنشط

  .يف سوق اإلستكشاف

 ميسكار: حقول الغاز BGجمموعة  ستغلت: إنتاج الغاز الطبيعي - 

 .)Sمتيازي إستغالل ميسكار وصدربعلتتمتع ( .وصدربعل

قل ح %100بنسبة BG جمموعة ستغلت:ميسكارUلنسبة حلقل الغاز  •

 )%100بريتش غاز :"صاحب اإلمتياز.(ميسكارالغاز 

بدأت  BGمع العلم أّن جمموعة .¤ذا احلقل )puits(بئر 18ويوجد حاليا 

 .1996 جوان يف إنتاج الغاز الطبيعي إنطالقا من هذا احلقل منذ

                                                                                                                                            
Distribution et de Marketing de GNL consistant en l’achat de navires,commercialization et vente du 
GNL 

 شركة هوسنت أويل للمعادن-  5
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  ):2015إىل موىف سبتمرب (معّدل اإلنتاج اليومي احلايل 

من اإلنتاج الوطين  %32مليون مرت مكعب من الغاز بنسبة  2.23 :غاز- 

  . اجلملي

من اإلنتاج  % 4بنسبة ) مكثّفات(برميل من النفط  2175 :نفط - 

 .الوطين اجلملي

 % 50بريتش غاز :أصحاب اإلمتياز:صدربعل Uلنسبة حلقل الغاز •

 % 50وإيتاب 

املؤّسسة التونسّية لألنشطة مع  مناصفة هذا احلقل BGو_لتايل تستغّل 

بدأت يف إنتاج الغاز الطبيعي  BGمع العلم أّن جمموعة  .ETAP :البرتولية

 .2009إنطالقا من هذا احلقل منذ ديسمرب 

 ;le traitement du gaz naturel:معاجلة الغاز الطبيعي - 

تتم معاجلة الغاز املستخرج من حقل ميسكار حبقل حنبعل الراجع  •

وفقا  STEGمث يتّم بيعه للشركة التونسية للكهر_ء والغاز 1BGموعة 

 .لعقد مربم يف الغرض

ويتم  2009حّيز اإلستغالل إنطالقا من سنة  حقل صدربعلمت وضع 

وفقا لعقد  STEGللشركة التونسية للكهر_ء والغازبيع الغاز املستخرج 

  .مربم يف الغرض

 "GPL" املسال إنتاج،نقل وخزن الغاز والبرتول - 

املسامهة  BGجمموعة متلك ": GPL" املسال إنتاج الغاز والبرتول •

) une installation de production(يف مصنع %100بنسبة 

والذي يتم تسويقه _لسوق " GPL" املسال الغاز والبرتولإلنتاج 

 .الوطنية وعدة أسواق أجنبية
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لألسواق   condensat6 :ويتم تصدير املكثفات  BGجمموعة متلك 

 .اخلارجية

 GPL un terminal de stockage حمطة ختزين BGجمموعة متلك  •

يف جمال  تنشط _لسوق التونسية أساسا BGتبعا ملا تقّدم فإّن شركة :اإلستنتاج

   .إنتاج الغاز الطبيعي وبيعه للدولة التونسية

من الغاز وقيمة مبيعاdا للدولة التونسية خالل األربع  BGحجم إنتاج شركة - 

  :سنوات األخرية

  3مليون م:الوحدةحجم إنتاج الغاز الطبيعي                                        

  2011  2012  2013  2014  

  828  981  1063  1384  مسكار

  438  501  419  277  صدربعل

  1266  1482  1481  1662  ا$موع

  وزارة الصناعة والطاقة واملناجم :املصدر                                                              

 دينارمليون :الوحدة                      قيمة املبيعات من الغاز الطبيعي  

  2011  2012  2013  2014  

  588  682  768  677  مسكار

  319  363  315  148  صدربعل

  907  1045  1084  825  ا$موع

  وزارة الصناعة والطاقة واملناجم :املصدر                                                            

  :يف تغطية الطلب على الغاز الطبيعي BGمسامهة شركة - 
  Uلقيمة احلرارية العلياألف طن مكافئ نفط :الوحدة

                                                 
6-Un condensat de gaz naturel est un mélange liquide d’« hydrocarbures légers » obtenu par 
condensation de certains gaz naturels bruts .  
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  2012  2013  2014  

  BG  1441  1440  1233احلّصة الصافية من إنتاج الغاز الطبيعي لشركة 

  5439  5325  5236  الطلب الوطين اجلملي للغاز الطبيعي

  %23  %27  %28  يف تغطية اإلستهالك الوطين BG مسامهة

  وزارة الصناعة والطاقة واملناجم :املصدر                                                             

  :Uلسوق التونسيةBG " بريتش غاز"نصيب شركة - 

أكتوبر  23وفقا للمعطيات املستقاة من وزارة الصناعة والطاقة واملناجم بتاريخ 

سواء ( "بريتش غاز"ع ¤ما شركة تتمتّ  ذيل إنتاج إمتيازي اإلستغالل الميثّ  2015

 %63حوايل  2014سنة  )التونسية لألنشطة البرتوليةسة مبفردها أو مبشاركة املؤسّ 

 44تها الصافية من إنتاج الغاز حوايل ل حصّ من اإلنتاج الوطين للغاز الطبيعي ومتثّ 

%.  

Uلسوق التونسية واليت تتمّتع Sمتيازات BG أهم الشركات املنافسة لشركة  - 

  :إنتاج الغاز الطبيعي

  .من اإلنتاج الوطين للغاز % 6حوايل  ENI TUNISIA BV آين شركة *    

  .من اإلنتاج الوطين للغاز % 5حوايل  Petrofac برتوفاكشركة *     

  من اإلنتاج الوطين للغاز %3حوايل  Perenco برينكو شركة*     

  :يف العامل وبتونس BGفروع شركة - 

يف العامل وشركات بعة ومرتبطة ¤ا  BGموعة $هنالك عّدة فروع هاّمة بعة 

  :تتمّثل فيما يلي�شطة _لسوق التونسية 

  :يف العامل 



 

9 
 

  
  

  

  :بتونس
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مكان   الشركة

  التسجيل

  النشاط بتونس  نسبة 

BG إنتاج الغاز الطبيعي  %100  إنقلرتا  تونس  

Tunisian Processing 
company SA 

 تونس BGمتلكها  تونس

   %99,99 بنسبة

 acide sulfurique إنتاج

  )مل تنطلق بعد يف اإلنتاج(

BG Hasdrubal Ltd إنتاج الغاز الطبيعي  %100 إنقلرتا  

BG Tunisia LPG sa تونس  % معاجة نقل وخزن الغاز   100

  الطبيعي املسال

  

  :Uلّسوق التونسّية BGرقم املعامالت احملّقق من طرف جمموعة 
 1129.76ـمعامالت يقّدر برقم  2014 بتونس خالل سنة BGجمموعة حّققت 

  .)million USD 667( مليون دينار تونسي

  : BGقائمة املسامهني يف رأمسال جمموعة 
  .مدرجة _لبورصة ويعد املسامهون _لشركة _آلالف BGشركة 

 % 5والذين ميلكون أكثر من BGفإّن املسامهني مبجموعة  2015ماي  12 وبتاريخ

 :هم على التوايل من رأس املال

 

  النسبة  املسامهون
Black Rock ;Inc 6,47  
Norges Bank 5,04  

   
  
 

 

  :BGجمموعة تسيري وإدارة  - 
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  :اآليت ذكرهمعضوا  14من  BGجمموعة يتكّون جملس إدارة 

  Andrew Gould:رئيس جملس اإلدارة- 

 Helge Lund :املدير العام -

 Simon Lowth :املدير املايل التنفيذي -

Administrateur indépendant Sir John Hood KNZM   إداري مستقل- 

  Administrateur  Vivienne Coxإداري -

  Pamela Daley  إداري -

   Martin Fergusonإداري -

   Baroness Hogg  إداري -

   Caio Koch-Weserإداري -

   Lim Haw –Kuang إداري -

  Sir David Manning GCMG KCVO  إداري -

   Mark Seligman إداري -

  Patrick Thomas إداري -

   Steve Allen سكرترية  -

  Shell Royal Duch plc :اإلقتناءالشركة املعنّية بعملّية  – 2.1

  على مستوى العالم
  شركات تنشط يف قطاع الطاقة عّدة نة من مكوّ  جمموعة عاملية Shellتشّكل 

 : Shellالشركة األم الراجعة 1مع .والبرتوكيماو°ت

Shell plc: Royal Duch ّنقلرتاهي شركة مسجN وبالد الغال ومقّرها بالهاي  لة

هلا أنشطة  Shellجممع شركات . ¤والندا ومدرجة ببورصة لندن وأمسرتدام ونيويورك

والشحن للمنتوجات  اإلنتاج والتسويق،مبا يف ذلك تصدير البرتول والغاز بلد 70يف 

  .البرتولية والكيميائية ومنتوجات الطاقة املتجّددة
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و_لسّجل  4366849مدرجة ومسّجلة ±نقلرتا وبالد الغال حتت عدد  Shell شركة

يقدر بـ  2014رأمساهلا وفقا للقوائم املالية لسنة .34179503التجاري حتت عدد 

  :مقّرها اإلجتماعي كائن بـ. مليون دوالر 540
Shell Centre, York Road, London SE1 7NA, Royaume-Uni. 

    GBP :7123110000000وايلحقيمتها _لبورصة تبلغ  2015 جوان 4يف  -

  :ا يف قطاع احملروقاتيسيّ ئال ر متدخّ  Shellعلى املستوى العاملي تعترب شركة شال  -

العاملية وق من السّ %  1,4 نسبة Shell شالحتتل شركة  2014خالل سنة  *   

  .الغاز الطبيعي ة إلنتاجوق العامليّ من السّ   %3, 3إلنتاج النفط اخلام و

مع العلم أنّه إنطالقا من ريخ إحالة شال لنشاطها يف ما يتعلق بتوزيع احملروقات 

  .فهي مل تعد تنشط بصفة مباشرة ¤ذه السوق Vivo:لشركة

  :بتونس Shellنشاط شركة 
هي  Shell Tunisia Off Shore Gmbh"هـ.ب.أم.ج شال تونس أفشور"إّن شركة

 Shell Royal Duch plcشركة هولندية اجلنسية متفّرعة عن الّشركة العاملية 

_لبالد التونسية منذ اإلستكشاف والبحث عن احملروقات  يف جمال نشطت

السبعينات حيث سامهت يف العديد من األشغال أّدى البعض منها إىل العثور على 

البحريتني مث غادرت البالد يف " أوذنة"و" زركة"ت أّمهها حقلي إستكشافا

  .التسعينات

شركة شال متّتعت  2015 إىل سنة 2010وخالل الفرتة املمتدة من سنة 

حيث " أزمور"و" رفراف"حبقوق وإلتزامات يف رخصيت اإلستكشاف البحريتني 

كم من املسح الزلزايل ثنائي األبعاد   2043قامت ±شغال متثّلت يف تسجيل 

  .2013ماليني دوالر مث ختلت عنهما يف جويلية  3مبصاريف بلغت حوايل 

                                                 
7 - Shell a une capitalisation boursière d’environ 123110000000 GBP.source cabinet Ferchiou 
et associés. 
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pين "_إلشرتاك مع شركة  "اجلم"رخصة البحث متّتعت حبقوق وإلتزامات يف كما 

بصفتهما املقاول واملؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية بصفتها " تونس اجلم ب ف 

 ".pين تونس اجلم ب ف "لفائدة شريكها  2015صة مث أحالتها سنة صاحب الرخ

 :ةاألنشطة التالية _لسوق التونسيّ  Shellلت شركة سجّ  2014خالل السنة املالية و 

  :إستكشاف للنفط اخلام والغاز الطبيعي - 
ناشئة أسهمها ال وهي جمموع _ملائة 80إحالة طلب لوزارة الصناعة  Shell متقدّ 

THANI Emirate:لفائدة pين اإلمارات 8اجلمعن رخصة البحث  وقد ّمتت   

من وزارة الصناعة والطاقة  2015سبتمرب  14املوافقة على هذا الطلب بتاريخ 

مل يعد هلا أي نشاط يف جمال اإلستكشاف  Shellوتبعا لذلك فإّن شركة .واملناجم

  .بتونس

  :نشاط توزيع املنتوجات البرتولية - 
مت التفويت  2012يف جمال توزيع املواد البرتولية منذ الثالثينات ويف ديسمرب  نشطت

من رأس مال الّشركة إىل مستثمرين جدد وّمت تغيري اإلسم التجاري للّشركة  % 80يف 

هذه األخرية هي شركة (Vivo Energy Tunisie تونس فيفو إينرجي لتصبح 

  ).مسجلة يف هولندا

  .من رأس املال % 20حافظت شركة شال على 

  
 
 :يعالغاز الطبي - 
  

أي نشاط يف جمال إستغالل الغاز  Shellال متلك  BGجمموعة على عكس 

 .الطبيعي بتونس
  

                                                 
8 -Permis de Recherche d’El Jem 
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  :اإلستنتاج
إذ ال تتمّتع  شبه منعدمبصفة مباشرة بتونس  Shellنشاط شركة تبعا ملا تقّدم فإّن 

شركة شال ±ي حقوق وإلتزامات يف إمتيازات اإلستغالل يف البالد التونسية أّما 

مسامهة يف رأس مال شركة _لنسبة لنشاطها يف جمال توزيع احملروقات وبصفتها 

  :فإّن نصيب شركة فيفو إينرجي يف السوق هو كاآليت 9فيفو إينرجي

نصيب شركة فيفو إينرجي يف السوق سنة 
2014  

  
21 %  

  2014  2013  2012  السنة

) مليون دينار(رقم معامالت فيفو إينرجي 

  دون إعتبار األداءات

669  753  855  

  وزارة الصناعة والطاقة واملناجم :املصدر                                                            
  :بتونس Shell شركة قم معامالتر  - 

  .2014 مليون دينار سنة 86.94معامالت بتونس يقّدر بـ رقم Shell شركةحّققت 

  :ن Uلشركةو املسامه- 
Royal Duch Shell  شركة مدرجة _لبورصة ويعد املسامهون _لشركة

الذي  املساهم الوحيد Black Rock 10يعترب 2015ماي  12 وبتاريخ._آلالف

  .2015ماي  12بتاريخ  % 7,35:وحتديدا  _لشركة % 5ميلك أكثر من 

  "Royal Duch Shell " تسيري وإدارة شركة - 

  Charles O.Holliday:الرئيس

   :ملسّريي الّشركة ما يلي القائمة الكاملة ويف

                                                 
9  - Vivo Energy Codétenue par Vitol (40%), Helios Investment Partners (40%) et 
Shell (20%). 
 
10-Gestionnaire d’un fonds d’actifs mobiliers et immobiliers basé aux  USA. 
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  :يف العامل Royal Duch Shell شركةب املؤّسسات االقتصاديّة املرتبطة
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  :11بتونس Royal Duch Shell شركةب املؤّسسات االقتصاديّة املرتبطة –

بلد   الشركة

  التسجيل

  النسبة

Shell Tunisia Kairouan GmbH   100  أملانيا  شال تونس القريوان% 
  

 %100  أملانيا  Tunisia El Jem GmbH Shell             شال تونس اجلم           
  

Shell Tunisia Offshore GmbH          100  أملانيا شال تونس أوف شور% 
  

 %100  تونس     Shell Tunisia El Jem GmbH branche فرع-شال تونس اجلم
  

 %100  تونس  Shell Tunisia Offshore branche    فرع - شال تونس أوف شور 
  

-شال تونس القريوان  %100  تونس    Shell Tunisia Kairouan GmbH branche فرع
  

 %50  هوالندا   B.V  and Vivo Lubrifiants  Shell       شال وفيفو للمحروقات  
  

  And   Shell International Tradingشال الدولية للتجارة والشحن  

Shipping Company Limited    
اململكة 

  ةاملتحدّ 

100% 
  

  

  :ة الرتكيزأهداف عمليّ  - 2

 Shellيتبّني من كافّة املعطيات والوpئق املظروفة _مللّف أّن إقتناء شركة

Royal Duch   جمموعةلكامل أسهم BG  سيمّكنها من �حية أوىل من تدعيم

   Shell Royal Duch :موقعها _لّسوق العاملية املتعلقة _حملروقات وتعتربه شركة 

  

  

  

                                                 
11-Les filiales de Royal Duch Shell plc exerçant une activité en Tunisie ou constituées en 
Tunisie au 31 Décembre 2014. 
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 lesوكذلك من حيث اإلحتياطي من حيث اإلنتاج وسيلة لتعزيز حمفظتها - 

réserves من البرتول والغاز مع حتسني قدر�ا التنافسّية يف مشاريع البرتول والغاز. 

دوالر إنطالقا  مليار 2,5ختفيض يف األداءات والضرائب من املنتظر أن يبلغ  -  

  .   2018من سنة 

التطوير والتسريع يف حتقيق إسرتاتيجّيتها،وخلق  صتنمية مشاريعها وتطوير فر  -

ة ومواجهة عدم نافسقدرة على املخاصة على مستوى الكلفة أكثر يكون هيكل 

  .12إستقرار األسعار يف سوق البرتول

  دراسة الّسوق: الثانيالجزء  
  :احملروقات املنّظم لقطاعاإلطار التشريعي والرتتييب  –

ة الغاز الطبيعي إىل مجلة من خيضع قطاع إنتاج وتوزيع احملروقات وخاصّ 

  :اآليت ذكرهاالّنصوص التشريعية 
  

يتعلق _ملصادقة على  1989ماي  18خ يف مؤرّ  1989لسنة  59قانون عدد  -

املمضاة بتونس يف " أملكار"اإلتفاقية وكراس الشروط وملحقا�ما اخلاصة برخصة 

بني الدولة التونسية من جهة واملؤسسة التونسية لألنشطة  1988أكتوبر  25

  .من جهة أخرى" هومت"وهوسنت للبرتول واملعادن " إيتاب"البرتولية 

  

قانون  يتعلق Nصدار جملة احملروقات 1999أوت  17مؤرخ يف  93قانون عدد  -

يتعلق بتنقيح وإمتام جملة احملروقات الصادرة  2008فيفري  18مؤرخ يف  15عدد 

  .1999أوت  17املؤرخ يف  1999لسنة  93مبقتضى القانون عدد 

                                                 
12-La création d’une structure de cout plus competitive,afin de faire face à la volatilité des prix du 
marché du pétrole. 
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يتعلق بتأسيس عقد  1992ماي  22قرار من وزير اإلقتصاد الوطين مؤرخ يف  -

  ".مسكار"إمتياز إلستغالل املواد املعدنية من ا1موعة الثانية يعرف بعقد إمتياز 

 18قرار من وزير الصناعة والطاقة واملؤسسات الصغرى واملتوسطة مؤرخ يف  -

واملتعلق بتأسيس إمتياز إستغالل احملروقات يعرف Nمتياز اإلستغالل  2007جانفي 

  ".  صدربعل"

  :حتديد السوق املرجعية- 
سوق املرجعية الراهنة بسوق احملروقات وخاصة سوق إنتاج الغاز تتعلق ال

املعنية _إلستشارة الراهنة إضافة للشركات  BGذي تنشط فيه شركة وال.الطبيعي

  :التالية

  وهي شركة إيطالية .من اإلنتاج الوطين للغاز % 6حوايل  Eni آين شركة *     

  .من اإلنتاج الوطين للغاز % 5حوايل  Petrofac برتوفاكشركة *     

 من اإلنتاج الوطين للغاز %3حوايل  Perenco برينكو شركة*     

  

  :ركيزحليل القـانوني لعملية التّ التّ :  ثالثالجزء ال
I  -  الّراهنة طبيعة العملية:  

 Shell Royalعملّية الرتكيز موضوع اإلستشارة الرّاهنة يف إقتناء  تتمثل

Duch  جمموعة لكافة أسهم BG وهي حتديدا صفقة شراءBG  أو ما يعّرب عنه

 « une offre publique d’achat au sens du « city codeبـ

britannique  
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 383penceفإنّه سيتم التفويت يف هذه األسهم بسعر 13وحسب موضوع االتفاق

  .للسهم الواحد

 Shell "لشركة  BG جمموعة  سهمأ وبناء على ذلك فإنّه سيتّم التفويت يف

Royal Duch  " 47:(مليار أورو 64حبوايل milliards de livres ( 

  

II - إعادة  دراسة مدى خضوع عملية الرتكيز االقتصادي ملقتضيات قانون

  :املنافسة واألسعار تنظيم

تكييف العملّية الّراهنة ودراسة مدى خضوعها ألحكام الفقرة األوىل من  - 1

نافسة امل املتعّلق Sعادة تنظيم 2015لسنة  36عدد  وننقاالمن  7الفصل 

   :واألسعار

 15املؤرخ يف  2015لسنة  36عدد قانون المن  7نّصت أحكام الفصل

يعّد تركيزا "املنافسة واألسعار على أنّه واملتعّلق Nعادة تنظيم  2015سبتمرب 

اقتصاد� حبكم هذا القانون كّل عمل مهما كان شكله ينجّر عنه نقل كّل أو 

أو حقوق أو سندات مؤّسسة من جزء من ملكّية أو حّق االنتفاع من ممتلكات 

شأنه متكني مؤّسسة أو عّدة مؤّسسات من ممارسة سيطرة حامسة على نشاط 

  ."مؤّسسة أو عّدة مؤّسسات أخرى بصفة مباشرة أو غري مباشرة

يستخلص من خالل ما جاء مبقتضيات الفصل املشار إليه أعاله أّن املشرّع و   

االقتصادي بني املؤّسسات الوطنية واألجنبية مل يفّرق يف إطار تعريفه ملفهوم الرتكيز 

وبني ما إذا كانت هذه املؤّسسات متواجدة داخل أو خارج الّسوق الوطنية بل 

                                                 
13  - conformément au Schéma de la transaction ,Shell à l’intention d’acquérir toutes les actions émises et 
à émettre dans BG group.Dans le cadre du dit Schéma ,les actionnaires de BG Group auront le droit de 
recevoir pour chaque action BG Group (i)383 pence en numéraire,et (ii) 0,4454 action Shell B (ou 
pourront choisir de recevoir la composante de l’action sous la forme d’action de Shell A selon le meme 
rapport d’échange).La transaction  
Le montant estimé de la transaction définitive est de 47 milliard de livres anglaises si l’intégralité des 
actions BG sont échangées en actions Shell. 
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اعتمد يف تقديره ملدى خضوع عملّية الرتكيز لرقابة الوزير املكّلف _لتجارة على 

ت عليه مدى Éثري هذه العملّية على التوازن العاّم للّسوق الوطنية، وهو ما نصّ 

جيب عرض كّل مشروع تركيز "أحكام الفقرة الثانية من الفصل سالف الذّكر من أنّه 

أو عملّية تركيز اقتصادي من شأ�ا خلق أو دعم وضعّية هيمنة على الّسوق 

  ."الداخلية أو جزء منها على موافقة الوزير املكّلف _لّتجارة

عّد من قبيل العملّيات اليت هلا وجتدر اإلشارة إىل أّن عملّية الرتكيز الرّاهنة ت

Éثري مباشر على الّسوق الوطنية _عتبار أّن الشركة املعنّية بعملّية اإلقتناء هلا نشاط 

  ._لّسوق الوطنّية يتمثل يف إنتاج الغاز الطبيعي وبيعه للدولة التونسية
  

 23 الّصادر بتاريخ 82229وحسب فقه جملس املنافسة وحتديدا الرّأي عدد 

 Weatherford Internationalشركات  تركيز بني مبشروع اتّفاقية واملتعّلق 2009 أفريل

LTD وWeatherford acquisition LLC وWeatherford acquisition merger sub LLC       

ILI و  acquisition Corp  منه  7فإّن أحكام قانون املنافسة واألسعار وحتديدا الفصل

املربمة بني شركات أجنبّية عاملّية غري منتصبة  الّرتكيز الرّاهنةتنسحب على عملية 

وهو نفس التوّجه   _لسوق الوطنّية _عتبار Éثري هذه العملّية على الّسوق الوطنّية،

 12املؤرّخ يف  A-10-2001الذي أّكد عليه جملس املنافسة الفرنسي يف رأيه عدد 

  .1مع °بسان واملتعّلق _ستيعاب شركة بوينق 2001جوان 
  

 
 )concentration transnationale(وجتدر اإلشارة إىل أّن عمليات الّرتكيز العاملّية 

وأخرى غري مباشرة على الّسوق الوطنّية وذلك ميكن أن يكون هلا Éثريات مباشرة 

 :حسب ما يربزه اجلدول الّتايل

   

  شكل عملّية الّرتكيز العاملّية
طبيعة الّتأثري على 

  الوطنّية الّسوق
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  Éثري مباشر  اقتناء شركة أجنبّية عاملّية لشركة أخرى أجنبّية هلا أنشطة _لّسوق الوطنّية

اقتناء شركة أجنبّية عاملّية لشركات أجنبّية هلا عالقة اقتصاديّة بشركات أجنبّية 

  أخرى هلا أنشطة _لّسوق الوطنّية
  Éثري غري مباشر

  

ويف استشارة احلال و_لّرجوع إىل األوراق املظروفة _مللّف، تعترب عملّية اقتناء 

 Shell Royal Duch " Shell Royal "من طرف شركة  BGكافة أسهم شركة 

Duch  ثري مباشر على الّسوق الوطنيةÉ عتبار ذاتNأّن شركة BG  أحد أطراف

الذي ينشط يف  تونس BGعملية الّرتكيز متتلك فرعا �شطا _لّسوق الوطنية وهو 

  .سوق إنتاج الغاز الطبيعي
  

  

املنافسة واألسعار وحتديدا إعادة تنظيم وتبعا لكّل ما تقّدم فإّن أحكام قانون 

تنسحب على عملية الّرتكيز الرّاهنة املربمة بني شركتني أجنبيّتني  منه 7الفصل 

 Shellعاملّيتني هلما فروع _لّسوق الوطنّية، وحتديدا مشروع عملّية اقتناء شركة 

Royal Duch  بصفة مباشرة لكامل أسهم جمموعةBG  ثري هذهÉ عتبار إمكانّية_

   .العملّية على الّسوق الوطنّية
 

من  الثانيةألحكام الفقرة  الّراهنةدراسة مدى خضوع عملّية الرتكيز  -  2

رقابة املتعّلقة ب املنافسة واألسعاراملتعلق Sعادة تنظيم ون نقاالمن  7الفصل 

  :الوزير املكّلف Uلّتجارة

 املتعلق Nعادة تنظيم  2015لسنة  36عدد  قانونالمن  7أوجب الفصل    

املنافسة واألسعار يف فقرته الثانية أن يعرض على موافقة الوزير املكّلف _لّتجارة كّل 

مشروع تركيز أو عملّية تركيز اقتصادي من شأ�ا خلق أو دعم وضعّية هيمنة على 

   :بعد توّفر أحد الشرطني التالينيالّسوق الداخلّية أو جزء منها 

نصيب املؤّسسات املعنّية جمتمعة خالل معّدل يتمّثل يف جتاوز : الشرط األّول •

من البيوعات والشراءات أو كّل  % 30نسبة الثالث سنوات املالية األخرية 
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الصفقات األخرى املنجزة _لّسوق الداخلّية أو جزء منها ملواّد أو منتوجات أو 

  .أو جزء هام من هذه السوق خدمات بديلة

ملعامالت املنجز من طرف هذه يتعّلق بتخّطي إمجايل رقم ا: الشرط الثاين •

 2005لسنة  3238املؤّسسات على السوق الداخلية مبلغا معّينا ضبطه األمر عدد 

  .مليون دينار تونسي 20بقيمة  2005ديسمرب  12املؤرّخ يف 
  

و_لّرجوع إىل مظروفات ملّف اإلستشارة وإىل القوائم  ويف إطار استشارة احلال

 1129.76قد بلغ  BGرقم معامالت شركة  فإنّ  2014املالية للشركتني للّسنة املالية 

وبذلك  Shell Royal Duch _لنسبة لشركةمليون دينار  86.94ودينار  مليون 

 ،مليون دينار 1216.7يكون رقم املعامالت اإلمجايل للشركتني _لّسوق املرجعّية 

اهنة تصبح خاضعة إىل وجوب احلصول على وتبعا لذلك فإّن عملّية الرتكيز الرّ 

ترخيص مسبق من الوزير املكّلف _لتجارة اعتبارا لتوّفر الشرط املتعّلق برقم 

  .املعامالت

  :مالحظة

مربمة ق بتونس هو نتيجة تطبيق عقود جتدر اإلشارة إىل أّن رقم املعامالت احملقّ 

أو مع شركات متلك الدولة التونسية رأمساهلا و_لتايل فإّن  الدولة التونسية مع

 :سوق مؤّطرةاملبيعات املتعّلقة برقم املعامالت املبّني أعاله ّمت حتقيقه يف 
Un marché fortement régulé 

 
 
 
 

III -   شركة اقتناء عملّية دراسة مدى �ثريShell Royal Duch ألسهم 

  :على املنافسة Uلّسوق املرجعّية BG جمموعة
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فإنّه يتوّجب حتديد نصيب الراهنة  قتناءاالعملّية مدى Éثري تسىن تقييم لي

  . املؤسسات املعنية بعملّية الرتكيز الرّاهنة _لّسوق املرجعية قبل وبعد عملية الرتكيز

 :الرتكيزنصيب الشركتني املعنيتني Uلّسوق املرجعّية قبل عملية * 

مليون  1129.76رقم معامالت يقدر بـ 2014بتونس سنة  BGحققت جمموعة 

_ملائة من الغاز الطبيعي واملالحظ  60دينار وهو ما يعادل تزويد الدولة التونسية بـ

Nعتبار موطّرة سوقا أّن السوق املعنية هي سوق إنتاج وبيع الغاز الطبيعي اليت تعرب 

  . أّن البيع يتم فحسب  للدولة التونسية وال يتم مباشرة للمستهلك

فيما ال تنشط شركة شال يف جمال إنتاج الغاز الطبيعي بتونس وإمنا تنشط بصفة غري 

من رأس مال شركة فيفو إينرجي  _ملائة 20مباشرة يف سوق توزيع احملروقات إذ متلك 

  .تونس
 
 :Uلّسوق املرجعّية بعد عملية الرتكيزنصيب الشركتني املعنيتني * 

_لسوق الوطنية يف جمال إنتاج وبيع الغاز الطبيعي  BGإّن كامل نصيب شركة 

سوف تتم إحالته _لكامل لشركة شال اليت ال تنشط سابقا ¤ذه السوق و_لتايل لن 

 .الّسوق املرجعّية بعد عملية الرتكيزيتغري النصيب من 

  :الصة اخل -

 ال تؤدي إىل تغيري جذري يف هيكلة الّسوق املرجعّيةعملية الرتكيز الراهنة إّن  

يلزمها _لتعّهد  BGجلميع أسهم شركة  Shell Royal Duchذلك أّن إقتناء شركة 

  ة بسندات احملروقات اليت كانت تتمّتع ¤ا شركةجبميع احلقوق واإللتزامات اخلاصّ 

BG مة لقطاع _إلمتيازين والنصوص القانونية املنظّ وفقا ملقتضيات اإلتفاقية اخلاصة

  .ة الغاز الطبيعياإلستكشاف وإنتاج احملروقات وخاصّ 
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املفوضية األوروبية قد رخصت يف عملية إىل أّن يف نفس السياق جتدر اإلشارة كما 

2015سبتمرب  2الرتكيز الراهنة على املستوى الدويل بتاريخ 
وإعتربت أن عملية 14

  .تطرح إشكاليات على مستوى املنافسةالرتكيز ال 
 
ال تؤدي إىل  اعتبارا إىل أّن عملّية الرتكيز موضوع استشارة احلالتبعا ملا تقّدم و و 

 قبول مشروع عملّية الرتكيزتغيري جذري يف هيكلة الّسوق املرجعّية يقرتح 

  .  والرتخيص فيه

  

  

 26بتاريخ  لمجلس المنافسة    ةوصدر هذا الرّأي عن الجلسة العامّ 

وعضويّة السّيدتين سلوى بن   د الحبيب جاء با�برئاسة السيّ  2015نوفمبر  

والي وإيناس معطّر حرم الوكيل والسادة لطفي الشعاللي وعماد الدرويش  

وفوزي بن عثمان وشكري المامغلي ومحّمد بن فرج والهادي بن مراد  

  .السّيد نبيل السماتي  وأّمن كتابة الجلسة

  
                                                 

14-BG Group a annoncé que la Commission européenne avait approuvé sans condition l'offre de rachat 
de Royal Dutch Shell pour 47 milliards de livres (63,73 milliards d'euros), première méga-fusion du 
secteur pétrolier en plus de dix ans.  
Le régulateur a conclu que ce rachat ne conférerait pas de pouvoir de marché à Shell sur un certain 
nombre de marchés, à savoir l'exploration pétrolière et gazière, la liquéfaction de gaz et la fourniture en 
gros de gaz naturel liquéfié. En outre, un certain nombre de concurrents puissants continueraient 
d'exercer des activités sur ces marchés après l'acquisition. La Commission est parvenue à la conclusion 
que l’acquisition ne permettrait pas à Shell d’exercer une influence sur les prix et que ces marchés 
resteraient concurrentiels après l’opération. 

La Commission a estimé que Shell ne serait pas en mesure d'empêcher ses concurrents d'accéder à ses 
installations de liquéfaction qui approvisionnent l'Espace économique européen en gaz ou à ses 
infrastructures de transport et de traitement du gaz en mer du Nord. Cela s'explique principalement par 
le fait que d'importantes capacités de liquéfaction supplémentaires sont en train d'être développées et 
seront mises en service dans un futur proche, tandis que d’importantes capacités inutilisées de transport 
et de traitement de pétrole et de gaz existent dans la région de la mer du Nord. En conséquence, la 
Commission a conclu que l’opération, , ne poserait pas de problème de concurrence 

Source:LE-GAZ. FR 
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 ســرئيـال                                                          
 

  
                                                       

  

  
 


